
Læringscenterets dag 2019
Det pædagogiske læringscenter – tæt på eleven

Campus Roskilde den 29. august 2019





God undervisning set med elevernes øjne…
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… giver alle elever passende faglige udfordringer

… bygger på en god relation mellem lærer og elev

… giver eleverne en aktiv rolle i undervisningen

… er varieret og alsidig

… giver mulighed for fordybelse og koncentration

https://www.kl.dk/media/18096/temamoede-2-lise-tingleff-nielsen.pdf
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Hvordan skaber vi en skole med engagerede, 
deltagende elever i trivsel?

Hvordan ser skolen overhovedet ud?

Hvad er det gode skoleliv anno 2019?

Hvordan kan PLC styrke arbejdet med at skabe en 
stærk skolekultur, der rækker ind i fremtiden?



Frokost – udstilling, besøg og networking

11.45 – 12.45
Besøg…

• Gyldendal

• Alinea

• Clio

• CFU og ROMU – Åben skole

• Danmarks Læringsfestival

• Fable

• Idekassen.dk

#cfuabsalon #phabsalon #plc19



Pædagogiske projekter på Danmarks Læringsfestival
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Skole: 

Få en gratis stand og præsentér jeres 
pædagogiske projekt

Kontakt Rikke Egeberg for ydereligere info
rieg@pha.dk 7248 1943 eller besøg vores 
stand i dag

mailto:rieg@pha.dk


Kommunestand på Danmarks Læringsfestival
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Kommune: 

Køb en kommunestand i Området for 
netværk og videndeling og præsenter, 
debater og videndel om din kommunes 
indsatser

Kontakt Rikke Egeberg for ydereligere info
rieg@pha.dk 7248 1943 eller besøg vores 
stand i dag

mailto:rieg@pha.dk


Ambassadørdage for PLC’er
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– gratis netværkseftermiddag mellem 
PLC og CFU

Ankerhus, Sorø: 24.03.20

Vordingborg: 31.03.20

Begge dage kl. 12 – 16

Tilmelding på hjemmesiden 



Praksis
Udkommer to gange årligt - forår og efterår

Erstatter det tidligere kursuskatalog

Aktuelle temaer, konkrete ideer og inspiration

Videndeling af praksis

https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/cfu/Kursusmagasin/Kursusmagasin_Praksis_1_2019_CFU_Absalon.pdf


August: Inspiration til din årsplan – udstilling og sparring

September: Dialogiske fællesskaber og mindfulness

Oktober: Foldebøger i dansk og engelsk

November: Grafisk facilitering

December: Jul i Info – SøgSmart og læremidler



Gratis fagteammøder – god sparring

Mulighed for gratis fagteammøder på CFUs 
lokationer 

Tema fx: 

• Samarbejde mellem ressourcepersoner 

• Konkrete faglige indsatser fx programmering, 
digital matematik osv

• Dansk som andetsprog

• Præsentation af de nyeste materialer indenfor et 
fag

Fagteammøder hos jer koster kr. 1200,-

https://phabsalon.dk/cfu/dine-kurser/gratis-fagteammoede/
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http://kortlink.dk/ytyc

Evaluering af dagen
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